
EBU KUHAFE 

etti. Hayatının bundan sonraki dönemi 
ise daha az bilinmektedir. 

İbn Kuteybe, Ebü Kuhafe'nin müslü
man olduktan sonra Medine'ye g ittiğini 

ve ölünceye kadar orada kaldığını , İbn 
Sa'd ise Mekke'den hiç ayrılmadığını ve 
14 yılı Muharrem ayında (Mart 635) bu
rada vefat ettiğini söylemektedir. Dok
san yaşını aşkın bir ama olması sebebiy
le İbn Sa 'd ' ın r ivayetinin gerçeğe daha 
uygun olduğu söylenebilir. Kendisinden 
bir yıl önce vefat eden Hz. Ebü Bekir'in 
mirasından hissesine düşen payı torun
larına bıraktı. Hz. Ebü Bekir ve Kurey
be'den başka Ümmü Ferve adında bir 
kız çocuğu daha vardı. Hadis kitapların
da Ebü Kuhafe ile ilgili olarak, Mekke'
nin fethedildiği gün Hz. Peygamber'in 
onun bembeyaz saç ve sakalının siyah 
olmamak kaydıyla uygun bir renge bo
yanmasını istediği kaydedilmektedir. 
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EBÜ KUREYŞ 
(.;...J yl ) 

Ebu Kureyş Muhammed b. Cum'a 
b. Halef ei-Esam ei-Kuhist2l.n1 

(ö. 313/925) 

Hadis hafızı . 
_ı 

220 (835) yılı civarında Kuhistan'da 
doğdu . Tahsilini Rey, Küfe, Basra. Hicaz 
ve Vasıt'ta devrin ünlü hadis alimlerin
den olan Muhammed b. Humeyd er-Ra
zi, Ahmed b. Meni', Ebu Küreyb Muham
med b. Ala ve Muhammed b. Müsenna'
nın yanında yaptı. 

Bir süre Bağdat 'ta ders verdi. Daha 
sonra Kuhistan'a yerleşerek burada ha
dis akutmaya devam etti, rivayetleri Ho
rasan bölgesinde yaygınlaştı. İbn Mah
led ei-Attar, Ebu Hamid İbnü'ş-Şarkl, 
Eb O Bekir eş - Şafii ve Ebü Ali en- Nisa
büri gibi tanınmış muhaddisler ondan 
hadis rivayet ettiler. 

Hafızası güçlü, güvenilir bir hadis ha
fızı olduğu kabul edilen Ebu Kureyş, bi-
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ri müsned* diğeri musannef* türünden 
olmak üzere iki eser yazmış, ayrıca Ma
lik b. Enes, Süfyan es -Sevri, Şu ' be b. Hac
cac ve Yahya b. Said gibi imamların ha
dislerini de bir kitapta toplamışsa da bu 
eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadığı 

bilinmemektedir. 
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Ebu Utbe (Ebu Leheb) Abdül'uzza 
b. Abdilmuttalib b. Haşim 

(ö. 2/624) 

Hz. Peygamber'in amcası 

L 
ve en azılı düşmanlarından biri . 

_ı 

Asıl künyesi EbQ Utbe olduğu halde 
babası ona, güzelliği sebebiyle ateş gibi 
parladığı veya öfkelendiği zaman yanak
ları kızardığı için "EbQ Leheb" (alev baba
s ı ) demiştir. 

Mekke'nin ileri gelenleri arasında yer 
alan Ebü Leheb İslamiyet'ten önce Re
sOl-i Ekrem'in dostuydu ve iki oğlu Ut
be ile Uteybe'yi onun kızları Rukıyye ve 
ümmü Külsam ile evlendirmişti. Ancak 
peygamber olduktan sonra kendisine 
şiddetle karşı çıktı. Bu arada, Uzza pu
tuna nezaret eden Eflah b. Nadr eş-Şey
bani ölümü sırasında kendisinden son
ra Uzza'nın ihmal edilmesinden endişe 
ettiğini söylemiş, EbQ Leheb de bu gö
revi kendisinin üstleneceğini belirterek 
onu teskin etmişti. Hz. Peygamber'in put
larla mücadelesi sebebiyle onun aleyhin
de en korkunç düşmanlarıyla iş birliği 

yapmaktan çekinmedi. ResOl-i Ekrem, 
ilahi tebliğ görevinin ikinci devresinde, 
"Bundan böyle en yakın akrabalarını ikaz 
et" ( eş-Şuara 261 214) mealindeki ay etin 
nazil olması üzerine akrabalarını davet 
edip peygamber olarak gönderildiğini 

söyledi. Bunun üzerine Ebü Leheb küs
tahça bir konuşma yaparak onu, kendi
lerini atalarının dininden döndürmeye 
çalışmakla suçladı. Bir başka gün de Hz. 
Peygamber'in Safa tepesinde topladığı 
kavmini İslamiyet'e davet etmesine si
nirlenerek, "V azıklar olsun! Bizi böyle 
boş sözler için mi buraya çağırdın" diye 

tepki gösterdi. Evi Hz. Peygamber'in evi
ne yakın olduğundan onun evini sık sık 
taşa tutar veya başkalarına taşlatır, ka
pısı önüne her çeşit pisliği atmaktan çe
kinmezdi. Ebü Süfyan ' ın kız kardeşi olan 
karısı Ümmü Cemi! de ResOl-i Ekrem'e 
eziyet etmekte ondan geri kalmazdı. Ebü 
Leheb, Haşimiler'in boykot edildiği dö
nemde ekonomik açıdan zor durumda 
kaldığını söyleyerek onlardan ayrıldı ve 
müşriklerin safında yer aldı. 

Ebu Talib'in ölümünden sonra Haşimi
ler'in reisi olan Ebü Leheb, kabile içi da
yanışmayı sağlama mecburiyetinden do
layı Hz. Peygamber aleyhinde yürütülen 
faaliyetlere karşı çıkarak onu himaye et
ti. Ancak bu durum uzun sürmedi ; Hz. 
Peygamber' in, ataları dahil gelmiş geç
miş bütün müşriklerin cehennemlik oldu
ğunu söylemesine ve Lat, Menat. Uzza 
aleyhindeki konuşmalarına öfkelenip onu 
himaye etmekten vazgeçti. Uri Rubin, 
Hassan b. Sabit'in bu olayla ilgili olarak 
söylediği bir şiirini delil gösterip Ebü Le
heb 'in Abdülmuttalib'in gerçek çocuğu 
olmadığını , annesinin Abdülmuttalib'den 
önce Lihyanlı biriyle evlendiğini ve onun 
bu evlilikten doğduğunu iler i sürmekte
dir (BSOAS, XLII , 15 ) Ebü Leheb'in bu 
davranışı üzerine zor durumda kalan Hz. 
Peygamber kendisini himaye edecek bi
rini aramak üzere Taif'e gitti. 

Ebü Leheb Hz. Peygamber'i her yer
de takip ederek sözlerini yalanlamaya, 
onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, 
kavmini birbirine düşürdüğünü, sözleri
ne itibar edilmemesi gerektiğini söyle
meye devam etti. Kendisinin ve karısı

nın ResOl-i Ekrem'i rahatsız eden bu ha
reketleri üzerine Tebbet süresi nazil ol
du (bk. TEBBET SÜRESİ) . NüzQI sırası dik
kate alındığında ilk defa bu ayetlerle bir 
müşrikin ismen zikredilerek karısıyla 

birlikte tehdit edildiği görülür. Sürenin 
nazil olması üzerine Ebu Leheb'in oğulla
rı babalarının emriyle, evli bulundukları 
Hz. Peygamber'in iki kızını boşadılar. 

Bedir Gazvesi'ne katılmayan Ebü Le
heb yerine As b. Hişam'ı gönderdi. Be
dir'de müşriklerin bozguna uğradığını 

öğrendikten birkaç gün sonra Mekke'
de öldü. Oğulları onun yakalandığı çiçek 
(adese) hastalığının kendilerine bulaşma
sından korktukları için babalarını göme
mediler, ancak bir müddet sonra ücretle 
tuttukları Sudanlılar'a defnettirdiler. 

Ebu Leheb'in kızı Dürre müslüman ola
rak Medine'ye hicret etmiş, oğulları Ut
be ile Muattib Mekke'nin fethinden son
ra İslamiyet' i kabul etmişlerdir. 
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~ MEHMET ALi KAPAR 

EBÜ LÜBABE el-ENSARİ 
( ..S.)t....;')' ı ~~yi ) 

Ebu Lübabe Beşir (Rifaa ) 
b. Abdilmünzir el-Ensarl el-Evsl 

Sahabi. 

Adının Ebü Lübabe, Büşeyr. Rafi', Mer
van olduğunu söyleyenler bulunduğu gi
bi Beşir ve Rifaa'nın onun iki kardeşi ol
duğunu ileri sürenler de vardır. Kızı Lü
babe, Zeyd b. Hattab ile evlenmiştir. Ebü 
Lübabe ikinci Akabe Biatı'nda bulundu 
ve Hz. Peygamber tarafından kabilesine 
temsilci tayin edildi. Bedir Gazvesi 'ne 
katılmak üzere yola çıkmışken Ravha'dan 
geri çevrilerek Medine'ye emir olarak 
gönderildi ve Bedir ganimetinden ken
disine pay ayrıldı. Beni Kaynuka' ve Se
vil5- gazvelerinde de Medine'de emir ola
rak bırakıldı. Uhud Gazvesi'nden önce 
bir hurmalık yüzünden ensardan yetim 
bir çocukla aralarında anlaşmazlık çıktı. 
Hz. Peygamber Ebü Lübabe lehine hük
mettiyse de ondan hakkını çocuğa ba
ğışlamasını rica etti. Ebü Lübabe'nin bu 
ricayı kabul etmemesi Hz. Peygamber'i 
gücendirdi. Daha sonra Uhud Gazvesi'ne 
katıldı. Beni Kurayza muhasarasında onun 
eski müttefiki ve komşuları olan yahudi
ler Ebü Lübabe'nin yanlarına gönderilme
sini istediler ve kendisini bir kurtarıcı gi
bi karşıladılar. Ebü Lübabe onlara Sa'd 
b. Muaz'ın hükmüne boyun eğmelerini ve 
teslim olmalarını tavsiye etti. Bunun kı
lıçtan geçirilmek demek olduğunu anlat
mak için de eliyle boğazını işaret etti. Fa
kat daha sonra pişman oldu ve bu dav
ranışıyla Allah'a ve Resulü'ne ihanet et
tiğini düşünerek Hz. Peygamber'in yanı
na uğramadan mescide gidip kendisi
ni bir direğe bağlattı. Affedildiğine dair 
ayet nazil oluncaya ve bizzat Hz. Peygam-

ber tarafından çözülünceye kadar altı 

(baz ı rivayetlere göre yedi, sekiz, on veya 
on beş) gün yeyip içmeden direğe bağlı 
olarak kaldı. Sonraları bu direk "tevbe 
direği " (üstüvanetü't -tevbe) diye anıldı. 

Bazı rivayetlere göre ise Ebü Lübabe as
haptan birkaç kişiyle birlikte Tebük Gaz
vesi' ne katılmadığı ve bu sebeple Hz. 
Peygamber tarafından azarlandığı için 
kendisini bu şekilde cezalandırmıştır. Af
fedildikten sonra Beni Kurayza'ya komşu 
olan mülkünün tamamını sadaka olarak 
vermek istediyse de Hz. Peygamber bu
nun ancak üçte birini tasadduk etmesi
ne izin verdi. Mescid-i Dırar'ın yapımına 
da yardımda bulundu; ancak bu konuda 
herhangi bir ithama uğramadı. 

Ebü Lübabe'nin vefat tarihi kesin ola
rak bilinmemektedir. Hz. Osman'ın hila
feti zamanında (644-656) veya onun şe
hid edilmesinden sonra, yahut Ali b. Ebü 
Talib'in hilafeti yıllarında (656-661 ı öldü
ğü, hatta SO (670) yılına kadar yaşadığı 
rivayet edilmektedir. Nesli oğullarından 
Saib vasıtasıyla devam etmiş olup ibn 
Sa'd (ö. 230/ 845) kendi zamanında onun 
torunlarının bulunduğunu söylemektedir. 

On beş hadis rivayet eden Ebü Lüba
be'den oğulları Saib ve Abdurrahman 
ile Abdullah b. ömer, onun oğlu Salim, 
mevla* sı Nafi', Abdurrahman b. Yezid, 
Said b. Müseyyeb ve daha başkaları ri 
vayette bulunmuşlardır. Tevbe süresi
nin 102. 117 ve 118. ayetleriyle Ma ide 
süresinin 41. ve Enfal süresinin 27. aye
tinin nüzül sebepleri arasında Ebü Lü
babe'nin de adı geçmektedir. 
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EBÜ MAHZÜRE 

EBÜ MAHZÜRE 
( ;;.)_,.:= yl ) 

Ebu Mahzı1re Evs b. Mi 'yer 
b. Levzan el-Cumah! 

(ö. 59 /678-79) 

Mescid-i Haram'ın müezzini, 
sahabi. 

Kureyş'in Cumah koluna mensuptur. 
Ebü Mahzüre künyesiyle meşhur oldu
ğundan kendisinin ve babasının adında . 
ihtilaf edilmiş, adının Selman, Semüre, 
Sümeyr veya Seleme, babasının adının 

Umeyr olduğu ileri sürülmüştür. 

Ebü Mahzüre Mekke'nin fethedildiği 
yıl Hz. Peygamber ile Ci'rane'de karşı

laştıktan sonra müslüman oldu. O sıra
da Resül-i Ekrem Taif Muhasarası'ndan 
Ci'rane'ye dönüyordu. Namaz vakti ge
lince müezzin ezan okumaya başladı. Re
sülullah'a karşı büyük bir kin ve düşman
lık besleyen Ebü Mahzüre ile Kureyşli on 
genç ezan sesini işitince bir yere gizlen
diler ve alaylı bir şekilde müezzini taklit 
ederek yüksek sesle ezan okudular. iç
lerinden birinin güzel sesli olduğunu far
keden Hz. Peygamber onları yanına ça
ğırttı ve kendilerine birer birer ezan akut
tu. En son okuyan Ebü Mahzüre'nin se
sini çok beğenerek ona eza nı öğretti; 
daha sonra namaz vakti gelince elini ba
şına koyup alnını okşadı ve ezan oku
masını emretti. Ebü Mahzüre bu emri 
isteksiz bir şekilde yerine getirdikten 
sonra Hz. Peygamber ona bir miktar gü
müş para verdi ve kendisine dua etti. 
Gönlü islamiyet'e ısınan Ebü Mahzüre 
orada müslüman oldu ve Hz. Peygam
ber'den kendisini Mekke'deki Harem-i 
şerif'e müezzin yapmasını istedi. Bu ar
zusunu kabul eden Hz. Peygamber, Mek
ke Valisi Attab b. Esid'e gitmesini ve 
yeni görevini ona bildirmesini söyledi. 

Ebü Mahzüre, Resül-i Ekrem'in Mek
ke'den ayrılmasına kadar Kabe'de Bilal-i 
Habeşi ile birlikte ezan okudu. Resülul
lah'ın okşadığı alnına düşen saçları hiç 
kestirmedi. 59 (678-79) yılında ölünce
ye kadar Mekke'de müezzinliğe devam 
etti. Kendisinden sonra Mescid-i Haram 
müezzinliğini oğlu ve torunları yüzyıllar
ca devam ettirmişlerdir. 

Kureyş'in nesebini çok iyi bilen Ebü 
Mahzüre'den hanımı ümmü Abdülmelik 
ve oğlu Abdülmelik ile Esved b. Yezid 
en-Nehai. Abdullah b. Muhayriz, ibn Ebü 
Müleyke ve daha başkaları hadis riva
yet etmişlerdir. Hepsi de ezanı Hz. Pey
gamber' den öğrenmesiyle ilgili olan se-
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